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Cultuurcentrum Diest opent het nieuwe culturele seizoen met een
bijzonder openingsfeest. Het magisch verlichte Begijnhof vormt voor
de derde keer het bijzondere decor voor een intiem startevenement.
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Cie Mirador/ Okolo voorstelling
Op een draaiend plateau met groot rad brengt
Cie Mirador een poëtische, muzikale reis,
met acrobatische verwikkelingen, humor,
gemanipuleerde objecten en een dansant bespeelde
contrabas. Onverwachte wendingen, originele
acrobatieën en onwaarschijnlijke evenwichten
zullen het publiek ongetwijfeld in vervoering
brengen!
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Deux Sans Trois/ Typo voorstelling
Deux sans Trois maakt kleine verhalen groter,
mooier en absurder. Op het ritme van een
typemachine ontwikkelt zich een verrassende
circustheatervoorstelling waarin het zelden gaat om
de ‘circustrucs’. De voorstelling onderscheidt zich
onder meer door het authentieke spel van de vier,
waardoor het publiek onvermijdelijk meegaat in
hun verhaal. Jong en oud zullen gecharmeerd zijn
door dit prettig gestoorde kwartet, dat noch drama,
noch slapstick schuwt.
2

5

6

Leah Wolff/ Aerial hoop act
Deze Canadese artieste studeerde Circus aan de
Brusselse hogeschool Ecole Supérieure des Arts
du Cirque. Ze combineert moderne dans met de
Aerial Hoop onder begeleiding van live muziek.
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Foucauld et Vanina act
Dit duo volgde circusopleidingen in Espace
Catastrophe in Brussel en Centre des Arts de
Cirque in Toulouse. Ze brengen een vernieuwende
act met vaste en mobiele Chinese Mast.
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Schobbejak verhalenverteller
‘Why do we fall, master Bruce?’ Hollywood put
regelmatig uit de wijsheid van duizenden oude
verhalen. Wijsheden die meer dan nodig zijn in
deze snelle en onzekere tijden.
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Fred Versonnen is een echte volksverteller die
oude verhalen op zeer hedendaagse en spannende
manier kan vertellen. En dit voor jong en oud.
Waarom vallen we? Omdat we dan kunnen leren
hoe opnieuw op te staan!
Skullmapping/ The Skeleton Dance doorlopend
In ‘The Skeleton Dance’ breekt de straat open
en wordt de onderwereld als het ware zichtbaar
voor het publiek. Een akelige ontdekking, want
griezelige skeletten bevinden zich onder de
straatstenen. Maar wat begint als een nachtmerrie
neemt een onverwachte wending en kent zelfs een
romantisch einde ...
6

Jezus’ Miracle Lab/ Nieuw Lef doorlopend
In dit godswonder op wielen beleef je het beste
uit je leven nog een keer binnen een minuut! Wie
er ‘gewoon’ ingaat, komt er ‘buitengewoon’ weer
uit. Een hemelse mega metamorfose die u totaal
vernieuwd. ‘Dit is de meest briljante voorstelling die ik
ooit gezien heb. Hij is plat en diepgaand tegelijkertijd,
ontroerend en hilarisch, aards en heilig, en vooral kort
en zeer krachtig,’ zoals een bezoeker formuleerde.
Kom langs en ervaar het zelf!
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Vizoog installatie
Vizoog toont een uitzonderlijke selectie van recente
vondsten, gerestaureerde artefacten en unieke
parafernalia ‘toegeschreven’ aan de in Diest geboren
astronoom, ingenieur en avonturier Louis Cruls.
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De Vuurelf animatie
Bestaat hij echt of is hij een verzinseltje? De vuurelf
tovert vlammen die dansen in het maanlicht.
Op speelse wijze doet hij ogen fonkelen met
zijn plezierige vuurwerk. Vertrek op wandeltocht
en misschien kom jij hem ook wel tegen in het
struikgewas of verstopt achter zijn schaduw.
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François et François animatie
Hoffelijk en elegant, zo zou u François et François
kunnen omschrijven. Deze twee vreemde vogels
duiken onverwachts op, altijd beleefd vallen
ze nooit uit de toon. Of toch? Deze door alles
geobsedeerde tweeling verbaast met ongewone
kunsten en een stevige portie improvisatietalent.
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Twisted Elementz animatie
De artiesten van het dans- en circusatelier Twist uit
Diest verzorgen verrassende acts op het parcours.
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Muzikale intermezzo’s
Laat je verrassen door muzikale intermezzo’s onder
leiding van Tom Permentier.
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concept en programma i.s.m. Jonas Van Soom – Cirkus in Beweging
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